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KltaszÍtottáUált
Az ELEgÁns oLlMPlAl BAJt{ol( mindig,
mindent a legmagasabb nlvÓn mrjvelt
ArdayAttili D

Aki látott legalább egy kis rész_
letet A napfény íze című film-
ből' megsejthet valamit abból,
milyen lehetett Kabos Endre.
Szabó Iswán részben az ő alak-
ját formálta meg Sors Ádám
képében.

oscar.díjas filmrendezőnk
most a Kabosról szóIÓ, Az eIe-
gáns bajnok című konyv be-
mutatójrín beszélt a háromszo-
ros olimpiai aranyérmes vívó
koriíról. Annak a polgárságnak
a koráról, amel}mek világhírű
képviselője volt.

,,A sorsról, a Magyarországot
szenuedéIyesen szeretó férfiak
és nők sorsdról akarok beszél-
ni' akik áldozatosan harcoltak
Magyarországért, de kitaszí-
totta, neÍn létezőnek tekintette
őket a hazójuk _ mondta Szabó
István Kabos Endrével kapcso-
latban, akit zsidó származása
miatt munkaszolgrílatba kény_
szerítettek a második világhá-
ború idején. _ A nagyszüleik
és a dédszüleik részt uettek a
ne gy u enny olc - ne gy u enkilen c e s
szabadsdgharcban, tízezréuel
mondtak igent Táncsics híuti-
sára, majd éutizedeket tijltijttek
b eb ö r t ö\xlizu e Kufs t ein uór db an.
Az olyan csakidokban, mint
Kabos Endréé, a Himnusz és a
kokórda szent uolt, meg akar-
tdk mutatni a uikignak, hogy
hol uan Magyarorszóg. Ehhez a
p o l gÍr s ógh o z tar to zo tt Radnóti
Miklós és Szerb Antal is, írtak,
uíutak, olimpiót nyertek. A mú-

ueltség és a hazafiság jellernezte
őket. Harmínchat nyarán még
olimpiai bajnokok lexek, 1938
m á rci usá ban m tir k i t aszítbtta k
Iették. Ne Íelejtsük el őkr)t n Fa-
cebookba temetkezue."

Szabó Lajos, a Sportmúzeum

mrír párbajképesnek számitott,
ez pedig a becsülete és az élete
míatt sem volt mindegy. Kabos
a leghíresebb mes{gll llalo San-.
telli t4nítványa ltitT' és mái ná-
gyon fiatalon bekerült
a magyar csapat-

elmondta, áI-
tala sem látott
fotók kerültek
elő, gyönyörű
képi ülág. Most
derül ki, a fényképek-
ből' hogy nemcsak a háború
után, de mát az 1936_os olim-
piát követően is hata]mas tö-
megek vártiák bajnok űvónkat
Ldehaza, a Rákóczi úton.

Szarka lCiira' a kön1v szer-
kesztője bemutatta azt a polgá-
ri igényességet, amely Kabost
és családját jellemezte. Bármi-
hez nyúltak, azt magas nívón
művelték' a sakkot és az amatőt

fotÓzást is, elegánsan öltözköd_
tek, ez sugárzik a képekből.

,,Kabos Endrét efulejtették.
A köuetkezrj, generációl; pél-
ildú Géi.g uich AladóréT,íőkkal

jobban benne uannak
a köztudatban

mondta Keleti
Évafotóművész,
avívó unokahú-
ga. - Sok olyan
pillanat uolt az
életében, ami-
kor meghótrál-
hatott uolna,

de sohasem sza-
bad feladni. Nem

kerülhette él a sorsát.
Ha még egt sakkpartit lejót-
szott uolna, nem a robbanáskor
megt ót a Margít hídon, de az
ő élete így uolt megírua. Most
egy síremléket óllítottunk neki,
hiszen a Dundban nincs ilyen.
Az autót kihúzták a folyóból, az
útitársait kimentették, de őt so-
hasem takilttik meg. Nagrma-
móm a haláldig uárta uissza,
most megérkezett."

igazgatója hozzátette, Kabos ba. Szabó Lajos
Endre nem is akart vívó lenni, Az elegiíns baj-
de annakidején ez asportágna- nok című, most
gyon sok fiatalt magával raga- bemutatott
dott. Aki középiskolát végzett, kötet kapcsiín
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